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ABSTRAK
Septi Wahyuningtias, Eka. 2019. Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak
Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kota Madiun). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga
Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
Kata Kunci: Talak, Perwakilan dan Kuasa
Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan
suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talak melalui orang
lain yang bertindak atas nama suami. Dalam fiqh, talak itu sendiri merupakan
sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi unsur dua
syarat sebagai muwakal fih baik mengenai dimiliki oleh pemberi kuasa ataupun
layak untuk dikuasakan. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota
Madiun terdapat pembatasan khusus ataupun larangan kuasa hukum perempuan
dalam hal perwakilan ikrar talak. Sehingga penulis di sini akan menganalisis
larangan terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan
dalam perspektif fiqh.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa
rumusan masalah, antara lain yaitu: (1). Bagaimana pandangan hakim Pengadilan
Agama Kota Madiun terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum
perempuan? (2). Bagaimana dasar pemikiran hakim Pengadilan Agama Kota
Madiun terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan?
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu
pendekatan kualitatif atau mengumpulkan data yang ada di lapangan (Field
Research). Sumber data primer yaitu informan sedangkan data sekunder diambil
dari buku atau tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara. Sedangkan metode
analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Sebagian
hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang memperbolehkan hanya didasarkan
sesuai pada rukun dan syarat wakalah yang telah terpenuhi. Sedangkan sebagian
hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang tidak memperbolehkan adalah
didasarkan lagi pada pokok kewenangan dalam pengucapan ikrar talak yakni
adalah hak dari suami atau pihak laki-laki sedangan wanita dalam hal talak tidak
mempunyai kewenangan apa-apa. (2).Sebagian hakim Pengadilan Agama Kota
Madiun yang tidak memperbolehkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum
perempuan mengacu pada ketentuan dalam hukum Islam seperti dalam surat AnNisaa’ ayat 34 yang pada intinya hak untuk mengucapkan ikrar talak itu
sepenuhnya ada pada laki-laki. Sedangkan sebagian hakim yang memperbolehkan
ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan yaitu mengacu pada Surat
Al-Kahfi ayat 19 tentang kebolehan pemberian kuasa dan integritas dari seorang
kuasa hukum dalam menjalankan profesinya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tujuan dari pernikahan pada umumnya tergantung kepada masingmasing individu yang melaksanakannya. Namun demikian, ada juga tujuan
umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melaksanakan
pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir
batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.1
Langgengnya kehidupan dalam ikatan pernikahan merupakan suatu
tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk
selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat
mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan
kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka
tumbuh dengan baik.2
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga
sering kali terjadi perselisihan antara suami dan istri yang berujung dengan
perceraian. Meskipun perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya
boleh tetapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif
terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak
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bisa dipertahankan lagi setelah ditempuh upaya-upaya perdamaian antara
kedua belah pihak.3
Talak (perceraian), diambil dari kata Ithlaq, artinya “melepaskan atau
meninggalkan.” Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan
perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan
pernikahan,artinya bubarnya hubungan suami istri.4
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang
putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa
perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas
Keputusan Pengadilan.
Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan

yang

bersangkutan

berusaha

dan

tidak

berhasil

mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan pengadilan diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersendiri.
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas,
perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh
pengadilan

melalui

persidangan.

Pengadilan

mengadakan

perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai
3
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untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan
sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian
secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang
dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh
majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan
solusi, tetapi rumah tangga akan lebih madharat jika dilanjutkan,
perceraian pun akan diputuskan.5
Setelah pemeriksaan selesai dalam persidangan sehingga sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap maka tahapan terakhir yaitu
pengucapan ikrar talak yang merupakan eksekusi putusan cerai talak.
Pengadilan menetapkan hari sidang yang khusus untuk menyaksikan
pengucapan ikrar talak oleh pemohon atau suami.
Seperti yang disebutkan diatas, pada dasarnya kekuasaan dalam
menjatuhkan talak adalah ada ditangan suami, tetapi memungkinkan bagi
suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya.
Oleh karena itu, seorang suami berhak mentalak istrinya secara langsung
atau mewakilkannya kepada orang lain.
Berbicara tentang ikrar talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas dari
peran advokat. Dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang
advokat, menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan
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pengertian umum advokat, pengacara, dan penasehat hukum dalam
praktek hukum di Indonesia adalah orang yang mewakili kliennya untuk
melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk
pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau
beracara di Pengadilan.6
Selanjutnya dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat
dijelaskan juga bahwa advokat merupakan penegak hukum yang
mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan penegak hukum
lainnya seperti hakim, jaksa, polisi. Namun demikian meskipun samasama penegak hukum peran dan fungsinya masing-masing berbeda satu
sama lain. Jika hakim mewakili kepentingan negara (yudikatif), sedangkan
jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif) maka peran
advokat tidak termasuk dalam lingkaran kekuasaan tersebut namun
advokat sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya secara
mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak
terpengaruh pada kekuasaan negara (yudikatif maupun eksekutif).7
Seorang advokat dalam menjalankan tindakan hukum atas nama
kliennya harus berdasarkan dengan surat kuasa. Adapun yang dimaksud
surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang
atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan
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wewenang dapat mewakili pihak yang memberikan wewenang.8 Pemberi
kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa
untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan
yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan demikian, penerima kuasa
bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas
nama pemberi kuasa. Karenanya, pemberi kuasa bertanggungjawab atas
segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak
melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Jadi dapat disimpulkan
bahwa tindakan penerima kuasa dalam hukum diterima (dianggap)sebagai
tindakan pemberi kuasa sendiri.9
Dalam perwakilan ikrar talak tidak ada ketentuan khusus yang
mengatur dengan kuasa hukum laki-laki ataupun perempuan. Hal ini
tentunya menjadi problema tersendiri pasalnya seperti yang kita ketahui
bahwa hak menjatuhkan talak ialah ditangan suami. Sedangkan dalam
praktiknya tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak dari kalangan
masyarakat yang lebih suka menunjuk orang lain sebagai wakil atau
kuasanya ketika berurusan di Pengadilan. Di antara sekian banyak yang
berkepentingan dengan hukum, sebagian banyak dari mereka khususnya
pihak suami ada yang memilih kuasa hukum perempuan ketika yang
bersangkutan

tersangkut

masalah

hukum

terutama

ketika

ingin

mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Permasalahan
hukumnya adalah apakah diperkenankan kuasa hukum perempuan
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mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan bertindak atas nama
suami.
Sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,
penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui
kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua
melainkan perbuatan bersegi satu atau perbuatan sepihak, sehingga
pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu waktu tanpa
persetujuan penerima kuasa.10
Seperti

halnya

dalam

berkas

putusan

perkara

No

1125/Pdt.G/2013/PA.Bla yang telah mengizinkan advokat perempuan
yaitu Tatiek Sudaryanti SH. untuk mengucapkan ikrar talak.11 Pengucapan
ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan tersebut
dinyatakan sah oleh hakim Pengadilan Agama Blora karena Majelis
Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat wakil adalah orang yang
mempunyai kompetensi hukum dalam melakukan pekerjaan yang
diwakilkan yakni ikrar talak.
Namun berbeda dari hasil penjajakan awal di lapangan, yaitu setelah
penulis melakukan wawancara permulaan dengan hakim Pengadilan
Agama Kota Madiun yang bernama ibu Nahdiya dan ibu Ema, disini
penulis menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai masalah
pengucapan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di depan sidang
10
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Pengadilan Agama ini. Adapun hakim ibu Nahdiya membolehkan dengan
ketentuan tertentu sedangkan hakim Ibu Ema tidak memperbolehkannya
ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan.12 Dari pendapat
yang dikemukakan oleh para hakim Pengadilan Agama Kota Madiun,
memiliki alasan ataupun dasar tersendiri yang memperkuat persepsi para
hakim tersebut.
Selain itu juga dari hasil pengamatan dan wawancara permulaan
tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa selama ini praktik di
Pengadilan Agama Kota Madiun terkait sidang penyaksian ikrar talak
selalu menghadirkan in person ataupun mengharuskan kuasa hukum lakilaki sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya di lingkungan
Pengadilan Agama Kota Madiun ada pembatasan terkait kuasa hukum
perempuan dalam hal perwakilan ikrar talak. Sedangkan dalam khazanah
fiqh, bentuk perwakilan sendiri diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan
syarat tertentu.
Persoalan inilah yang membuat penulis merasa sangat tertarik untuk
lebih meneliti lebih mendalam bagaimana sebenarnya hakim Pengadilan
Agama Kota Madiun memandang ataupun menilai kebolehan serta
ketidakbolehan seorang kuasa hukum perempuan untuk mewakili seorang
suami melakukan pengikraran talak kepada seorang istri dengan alasan dan
dalil yang dikemukakan serta bagaimana tinjauan fiqh terhadap ikrar talak
yng diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan mengingat kuasa
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hukum bukan hanya profesi bagi kaum laki-laki, bahkan sekarang kuasa
hukum perempuan juga mempunyai kompetensi yang sama dalam
menangani masalah perceraian bagi kliennya, baik klien laki-laki maupun
perempuan. Hasil penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah
karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH
TERHADAP LARANGAN IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN
KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN (Studi

Kasus di

Pengadilan Agama Kota Madiun)”
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka timbul
permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan dari penelitian ini yang
penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang
ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan?
2. Bagaimana dasar pemikiran hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai
tujuan yang akan dicapai antara lain :
1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
tentang ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan
2. Mengetahui tinjauan fiqh terhadap ikrar talak oleh kuasa hukum
perempuan.

9

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian diharapkan memberikan
manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai
berikut :
1. Dari segi teoritis
a. Sebagai wahana pengembangan ilmiah bagi peneliti yang nantinya
dapat diterapkan dan menjadi pengetahuan ditengah-tengah
masyarakat dimana masyarakat yang tidak mengerti tentang
perwakilan dalam pengucapan ikrar talak.
b. Dapat menjadi bahan bagi orang-orang yang berkecimpung di
bidangnya untuk dikembangkan.
2. Dari segi Praktis
a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi mahasiswa Hukum
Keluarga Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan masyarakat.
b. Bagi peneliti sendiri khususnya akan dapat pengalaman
pengetahuan yang nantinya akan diamalkan pada masyarakat.
c. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar
Sarjana dalam bidang Hukum Perdata Islam.
E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah
penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan
teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari
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artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.13 Kajian
pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi
dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai ikrar
talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan yang tentunya
telah banyak dibahas diberbagai literatur. Diantara literatur yang
menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:
Skripsi Miftakhun Ni’am Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
2018 tentang Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perwakilan ikrar talak oleh suami kepada kuasa hukum perempuan
tidaklah menjadi penyebab terhalangnya jatuh talak. Hal ini didasarkan
bahwa kuasa hukum perempuan tidaklah menggeser kedudukan suami
sebagai pemilik hak ikrar talak namun hanya mengambil peran sebagai
kuasa hukum profesional.14Berbeda dengan skripsi ini peneliti mengkaji
larangan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dilihat dari perspektif
fiqh.
Skripsi Raudhatul Irfan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta 2010 tentang Wewenang Advokat Perempuan dalam Mengikrarkan
Talak Kliennya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok Kelas II A).
Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik di pengadilan agama tersebut
diatas tidak membolehkan ikrar talak dikuasakan kepada kuasa hukum
perempuan karena hak untuk mengucapkan ikrar talak itu sepenuhnya ada
13
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11

pada laki-laki (suami) meskipun dalam Undang-undang telah dijelaskan
sebelumnya terdapat kata “wakil” namun bukan berarti wakil perempuan
yang mengucapkan.15Berbeda dengan skripsi ini, peneliti menggunakan
tinjauan fiqh untuk mengetahui lebih larangan ikrar talak oleh kuasa
hukum perempuan.
Skripsi Panji Anuri Endra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2015
tentang Implementasi Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 tahun
1989 Pasal 70 Tentang Kuasa Hukum Perempuan di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya beberapa
faktor yang mempengaruhi legitimasi kuasa hukum perempuan seperti
dasar pemikiran majelis hakim yang kurang selaras dalam memahami
hukum fiqh.16Berbeda dengan skripsi ini, peneliti lebih menggunakan
tinjauan fiqh untuk mengetahui larangan ikrar talak oleh kuasa hukum
perempuan.
Skripsi Nur Fathoni Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
2009 tentang Larangan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan (Studi
Kasus Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan di PA Salatiga). Hasil
penelitian ini menyebutkan bahwa seorang kuasa hukun perempuan tidak
diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam ikrar talak dikarenakan kurang
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cakapnya dalam melakukan perwakilan.17Berbeda dengan skripsi ini,
peneliti menggunakan tinjauan fiqh untuk mengetahui keabsahan dari
larangan ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan.
Skripsi Suharti Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2014
tentang

Analisis

Putusan

Pengadilan

Agama

Blora

no.1125/PDT.G/2013/PA.BLA Tentang Cerai Talak (Kedudukan Advokat
Perempuan Sebagai Wakil Ikrar Talak). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pengadilan Agama Blora mengabulkan advokat perempuan sebagai
wakil dalam mengucapkan ikrar talak karena adanya pendapat persamaan
status dan hak dalam hal perwakilan. Dan dalam hal ini peneliti tidak
sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Blora karena
talak dalam Islam merupakan hak laki-laki dan diakui oleh UndangUndang perkawinan.18Berbeda dengan skripsi ini, lokasi penelitian
peneliti lebih menolak ikrar talak yang akan diwakilkan kepada kuasa
hukum perempuan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan Penelitian
Jenis

penelitian

ini

adalah

penelitian

lapangan

yaitu

mengumpulkan data yang ada di lapangan (Field Research) yaitu
peneliti langsung terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan
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Semarang,2009)
18
Suharti,” Analisis Putusan Pengadilan Agama Blora No.1125/PDT.G/2013/PA.BLA
Tentang Cerai Talak (Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Wakil Ikrar Talak),”Skripsi
(Semarang: UIN Walisongo Semarang,2014), 10.
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gambaran yang komprehensif tentang situasi tempat. Atau dengan kata
lain, peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan langsung.
Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung tentang
pandangan hakim pengadilan agama kota madiun mengenai ikrar talak
yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan serta alasan ataupun
dasar

pemikiran

para

hakim

tersebut

dalam

mengemukakan

pendapatnya.
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang ditunjukkan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual
maupun kelompok.
2. Kehadiran Peneliti
Dengan penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang
lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak
diperlukan,

karena

hanya

manusia

sebagai

alat

yang

dapat

berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya
manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di
lapangan. Oleh karena itu pada waktu mengumpulkan data di
lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti
secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan.
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3. Lokasi Penelitian
. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun.
Peneliti mengambil Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai tempat
penelitian dikarenakan dalam masa penjajakan pengambilan informasi
telah terdapat perbedaan pendapat antara satu hakim dengan hakim
lainnya sehingga diharapkan peneliti memperoleh informasi lebih
dalam mengenai hal-hal yang mempengaruhi perbedaan pendapat
tersebut.
4. Data dan Sumber Data
Data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran
utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.19
Sedangkan sumber data adalah sumber darimana data itu diperoleh.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder sebagai berikut :
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan metode
wawancara langsung (dept interview) dengan informan.
Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah hasil

observasi

dan wawancara dengan hakim

pengadilan agama kota madiun untuk mengetahui pandangan
para hakim tentang ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa

19

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 57.
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hukum perempuan sesuai praktiknya di depan sidang
pengadilan agama.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah
dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara
langsung dari subyek penelitian. Yang

mana data ini

digunakan untuk mendukung data utama atau dari data olahan
orang lain. Sumber data sekunder yang penulis dapatkan
melalui bahan tertulis yang mendukung data primer seperti
buku, jurnal ilmiah, dokumen, rekaman, dan sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan mengkaji dan menelaah berbagai
buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan
kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder
ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah
penelitian.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Metode wawancara
Yaitu metode memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan
informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil
bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media
telekomunikasi antara

pewawancara

dengan

orang

yang
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diwawancarai, dengan

atau tanpa menggunakan pedoman.20

Wawancara merupakan jalan komunikasi melalui kontak atau
hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data .21 Dalam

hal ini metode wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara
bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang
merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait
dengan obyek yang diteliti. Adapun hakim dalam wawancara ini
adalah sebagai berikut:
1. Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.
2. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
3. Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.
4. Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.
5. Muadz Junizar, S.Ag., M.H.
6. Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
7. Wahib Latukau, S.H.I.
8. Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.
9. Amni Trisnawati, S.H.I., M.A
b. Observasi
Yaitu suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk
menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk
menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti
perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran
20

Ibid., 31.

21

Nasution, Metodologi Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), 69.
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terhadap

aspek tertentu

melakukan umpan

balik terhadap

pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian,
peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.22
c. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif
sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat,
catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan
dan sebagainya.
6. Analisis Data
Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisanya
digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya
menggambarkan kembali data-data yang terkumpul. Analisi data
adalah

sebuah

kegiatan

untuk

mengatur,

mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya
sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang
ingin dijawab.
Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan
selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data
terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.23 Analisis data
berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data
dengan alur tahapan sebagai berikut :
22
23

Ibid., 32.
Ibid., 36.
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a. Reduksi Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data
yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang
diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,
difokuskan pada hal-hal yang penting.
b. Penyajian Data
Data

yang

diperoleh

dikategorisasikan

menurut

pokok

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga
memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu
data dengan data lainnya.
c. Penyimpulan dan Verifikasi
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari
kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi
dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.
Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang
jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas
dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu
diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi
adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman
sejawat, dan pengecekan anggota.
d. Kesimpulan Akhir
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Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara
yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat
diperoleh setelah pengumpulan data selesai.24
7. Pengecekan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas
maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai beri`kut :
a. Perpanjangan Kehadiran
Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk
memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti
tidak hanya satu kali ataupun dua kali akan tetapi peneliti akan
sesering mungkin datang untuk menggali informasi sedalamdalamnya dari para hakim.
b. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan suatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau`
suatu pembanding terhadap data itu. Peneliti berusaha mengkaji
data dengan mengkaji beberapa sumber dan mengadakan
pengecekan hasil penelitian.
8. Tahapan-tahapan penelitian
Dalam penelitian kualitatif terdapat tahap-tahap penelitian kualitatif
yaitu sebagai berikut :
a. Pra lapangan

24

Ibid., 36.
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Yaitu dimulai dari menyusun rancangan, memilih lapangan,
mengurus perijinan, menjajagi dan menilai keadaan, memilih dan
memanfaatkan hakim untuk menggali sedalam-dalamnya informasi
serta menyiapkan instrumen yang diperlukan guna untuk
melakukan penelitian dan memperoleh data yang diinginkan.
b. Lapangan
Yaitu tahap dimana peneliti memahami dan memasuki lapangan
serta melakukan pengumpulan data secara detail dan mendalam.
c. Pengolahan data
Dimana peneliti melakukan olah data mulai dari reduksi data,
display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, serta
kesimpulan akhir.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikannya dalam
bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi
skripsi yang meliputi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,kajian
teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.
2. Bab II
Di bab kedua ini yang berisi tentang tinjauan umum mengenai
pengertian talak, macam-macam talak, prosedur talak, pengertian
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kuasa hukum, syarat-syarat kuasa hukum, pengertian perwakilan.,
rukun dan syarat perwakilan, serta berakhirnya perwakilan
3. Bab III
Gambaran umum yang berisi profil Pengadilan Agama Kota Madiun,
peran dan fungsi Hakim Pengadilan Agama serta penyajian data hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota
Madiun yang menjelaskan tentang pandangan para hakim mengenai
ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan.
4. Bab IV
Di dalam bab keempat membahas tentang analisis terhadap
permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu mengenai
pandangan hakim mengenai ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa
hukum perempuan dan dasar pemikiran hakim terhadap ikrar talak
yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan yang ditinjau dari
fiqh.
5. Bab V
Di dalam bab kelima terakhir berisi tentang kesimpulan dari pokok
permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang
ditujukan kepada para pihak-pihak yang bersangkutan untuk
memberikan khasanah keilmuan.
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BAB II
PERWAKILAN DALAM IKRAR TALAK PERSPEKTIF FIQH
A. Talak
1. Pengertian Talak
Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan thalaq
yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq,
talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.1
Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam
merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena
dinamika rumah tangga manusia yang tidak kekal sifatnya, meskipun
tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan
bahagia. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar
adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan
dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai
alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan
suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan daripada
kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satusatunya yang harus dilaksanakan.
Meskipun perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya
boleh tetapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif
terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak
1
Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang
(Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)
(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 52.
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bisa dipertahankan lagi setelah ditempuh upaya-upaya perdamaian
antara kedua belah pihak.2
Dalam hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami
sedangkan cerai gugat dimiliki oleh istri. Seorang Istri berhak
menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar
yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak ada pada suami,
suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat
berakibat pada jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat
menyebabkan jatuhnya talak jika diucapakan dengan niat menceraikan
istrinya. Menurut para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid
Sabiq bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami
yang balig dan berakal.3
Dalam beberapa hal laki-laki mempunyai kelebihan dari
wanita, yang karena beberapa kelebihan itu ia dijadikan pemimpin
dalam rumah tangga. Hal tersebut dibuktikan dengan firman Allah:4

“Kaum laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

2
3

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia,1999), 9.

Ibid., 53.
Al-Qur’an, 4: 34.

4
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lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta
mereka.” (Q.S. An-Nisaa’:34)
Tugas memimpin keluarga itu memberi wewenang kepada suami
untuk

menjatuhkan

talak

kepada

istrinya,

apabila

keadaan

menghendaki. Selain itu, hukum Islam menetapkan hak talak bagi
suami karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan
hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul
nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan
menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal
tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak
dengan sesuka hati.5
2. Macam-Macam Talak
Dilihat dari pengaturannya, talak ada dua macam, yaitu:6
a. Ta’liq dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian
melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau
menguatkan suatu kabar. Ta’liq seperti ini menurut Sayyid Sabiq
disebut dengan “ta’liq sumpah atau qasami”. Misalnya, seorang
suami berkata kepada istrinya, “Jika aku keluar rumah, engkau
tertalak.” Maksudnya, suami melarang istrinya keluar rumah ketika
suami tidak ada dirumah.
b. Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi
syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan “ta’liq syarat”.
5
6

Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Prenada Media, 2003), 205.
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia,1999), 54.
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Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya,”Jika engkau
membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, engkau
tertalak.”
Di samping pembagian tersebut, talak dapat juga dilihat dari dua
macam ketentuan, yaitu:7
a. Talak sunnah, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan
agama dimana seorang suami mentalak istri yang telah digaulinya
dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali
selama masa bersih itu. Menurut Rahmat Hakim, talak sunni
merupakan talak yang sudah biasa dilakukan oleh pasangan suami
istri.
b. Talak bid’i adalah talak yang menyalahi ketentuan agama dimana
talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan
atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang dalam
keadaan sedang haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi
sebelumnya telah dicampuri. Dalam hal ini Rahmat Hakim
mengatakan bahwa “talak bid’i jatuhnya sah juga hanya saja talak
jenis ini jika dilakukan akan menyebutkan pelakunya berdosa.”

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, dibagi menjadi dua jenis,
yaitu:

7

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 154.
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a. Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang
telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan bukan pula talak
yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada
istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah
yang baru.
b. Talak ba’in yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami
kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah,
seperti talak perempuan yang belum digauli.Talak ba’in terbagi dua
macam, yaitu:
1) Ba’in

Shugra,

talak

ini

dapat

memutuskan

ikatan

perkawinan. Artinya, jika sudah terjadi talak maka istri
dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa
iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad
perkawinan yang baru.
2) Ba’in Kubra, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya
kecuali apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain
dan bercerai kembali. Cara ini tidak boleh sekedar rekayasa
sebbagaimana dalam nikah muhallil.
3. Prosedur Cerai Talak
Mengenai beberapa hal yang menyebabkan terputusnya ikatan
tali perkawinan dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam Bab
VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Dalam Pasal 38
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disebutkan

bahwa

perkawinan

dapat

putus

karena

kematian,

perceraian, dan atas keputusan pengadilan.
Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan
di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di
samping itu disebutkan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri. Kemudian mengenai tata cara perceraian di
depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri.
Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam
hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana.
Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan,
khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan
pemerintah atau negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit
terkecil suatu negara dan jika rumah-rumah tangga di suatu negara itu
teratur, harmonis, bermoral, terprogram, dan tertata rapi maka akan
terlihat kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan
pemerintah atau negara merupakan suatu keharusan.
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Peraturan

perundang-undangan

tentang

perkawinan

di

Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk
mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:8
a. Perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan
b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur
undang-undang
c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundangundangan lainnya.
Adapun alasan suatu perceraian harus dilakukan di depan
sidang pengadilan yaitu tercantum dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa
Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi
kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Di
samping itu secara yuridis undang-undang tersebut bertujuan untuk
mendapatkan suatu kepastian hukum.
Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya
dengan

suatu

perkawinan

yang

dilakukan

dengan

tidak

mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya tidak
dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian
yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum
8

M. Anshary Mk, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah
Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 78.
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(no legal force). Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah
ada (never existed). Suatu perceraian yang dilakukan di luar
pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau bahkan si
suami. Hal itu karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap
talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar pengadilan,
si suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat
dari perceraian tersebut, semisal nafkah iddah, nafkah madiyah,
mut’ah, dan pembagian harta bersama. Selain dari itu, tidak ada suatu
penilaian tentang apakah talak yang dijatuhkan oleh suami itu benarbenar didasarkan kepada suatu alasan yang dibenarkan oleh agama,
yang intinya adalah karena suatu kesalahan dari pihak istri.
Terhadap kasus permohonan cerai talak dari pihak suami, hukum
memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut
untuk

mewajibkan

kepada

bekas

suami

memberikan

biaya

penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.
Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi disebutkan
bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami
wajib memberikan kepada bekas istrinya: (a) mut’ah yang layak
berupa uang atau barang, (b) nafkah iddah yang meliputi nafkah,
tempat tinggal (maskan) dan perlengkapan hidup (kiswah), (c)
melunasi mahar yang belum lunas terbayar, (d) biaya hadhanah atau
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biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun.9
Sebelum tahun 1974, proses perkara cerai talak di Indonesia
kebanyakan masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang
diajarkan oleh kitab-kitab fikih klasik. Masalah talak adalah hak penuh
seorang suami, sifat perkaranya pun seolah-olah voluntair. Akibatnya,
terjadi proses sangat diskriminatif. Istri tidak banyak diberi hak untuk
membela diri. Kesempatan bicara dalam proses sidang hanya suami.
Pengadilan Agama seakan-akan melegitimasi tindakan sewenangwenang suami terhadap istri.
Kehadiran Undang-undang perkawinan, Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama , dan Kompilasi Hukum Islam
bertujuan untuk menertibkan praktik yang tidak layak diatas. Proses
perkara yang selama ini dianggap voluntair, ditingkatkan menjadi
perkara kontentius. Suami sebagai penggugat dan istri sebagai
tergugat. Perceraian harus dilandasi alasan logis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemerintah
yang selama ini dianggap tidak perlu, menjadi mutlak.10
Dalam hal ini pengajuan permohonan cerai talak merupakan
perkara yang tidak murni voluntair karena pada dasarnya cerai talak
adalah sengketa kedua belah pihak, bukan merupakan permohonan
9

Ibid., 81.
A. Mukti Arto, PraktekPerkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2017), 207.
10
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murni sepihak oleh suami atau istri. Oleh karena itu, perkara cerai talak
dibuat dalam bentuk contensius sehingga permohonan cerai talak
bersifat dua pihak, suami sebagai pemohon sedangkan istri sebagai
termohon.
Termohon sebenarnya dalam arti asli bukanlah sebagai pihak,
tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar
keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon
mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Jadi dalam
arti asli termohon tidak imperaktif dan juga sebagai mewujudkan asas
berimbang maka dipandang perlu pihak atau kuasa termohon
dihadirkan untuk membela hak-hak kepentingannya hadir di depan
sidang seperti halnya tergugat. Artinya sekalipun termohon tidak hadir
bila permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya
dikabulkan dan apabila tidak terbukti ditolak.11
Namun demikian dalam permohonan cerai talak, suami yang
bersangkutan sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Produk
peradilan agama adalah penetapan tetapi istri maupun suami berhak
banding dan seterusnya kasasi, sehingga status suami (pemohon) sama
dengan penggugat dan istri sama seperti tergugat.12
Di lingkungan Peradilan Agama khususnya perkara-perkara
perkawinan, walaupun disebutkan “pemohon” atau “termohon” atau
“permohonan” tidaklah mutlak selalu perkara voluntair sepenuhnya
11

Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2015), 37.
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Ibid., 58.
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seperti teori dalam Hukum Acara Perdata memahami sebagai
contensius atau sebagai voluntair harus melihat konteks.13
Dalam perkara cerai karena talak telah diatur dalam Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disana disebutkan
dalam pasal 66 dan 67. Pasal 66 berisi tentang ke mana seharusnya
permohonan cerai talak diajukan. Lebih jelasnya berbunyi sebagai
berikut:
1. Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya
mengajukan

permohonan

kepada

pengadilan

untuk

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan
sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan
bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri
permohonan diajukan kepada pengadilan daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman luar
negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang

13

Ibid., 60.
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daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,
dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama
dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak
diucapakan.
Sementara pasal 67 berisi tentang isi permohonan, yaitu
identitas para pihak baik pemohon atau termohon dan alasanalasan yang menjadi dasar cerai talak.
Menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang memuat Hukum acara peradilan agama disebutkan dalam pasal 70
ayat 3 bahwa “setelah penetapan tersebut memperoleh penetapan hukum
tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan
memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang
tersebut.” Artinya bahwa setelah permohonan cerai talak oleh suami
dikabulkan oleh pengadilan agama maka diberikan masa tenggang waktu,
apakah si istri banding atau tidak.
Apabila si istri menerima dan tidak menyatakan banding, maka
penetapan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht).
Oleh karena itu pengadilan memanggil pihak suami dan istri untuk
menyaksikan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama. Dalam hal ini,
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pasal 70 ayat 4 menyatakan pihak suami dapat mewakilkan kuasa
hukumnya dengan suatu akta otentik untuk mewakilinya mengucapkan
ikrar talak. Demikian juga istri dapat hadir sendiri atau mewakilkan
kepada kuasa hukumnya.
Bila sidang ikrar talak telah dilakukan dan pihak termohon
menyatakan menerima maka hakim membuat penetapan yang isinya
menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan
penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
B. Perwakilan dan Kuasa
1. Pengertian Perwakilan dan Kuasa
Perwakilan adalah al-waka>lah atau al-wika>lah. Menurut bahasa
artinya adalah al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman dan al-tafwidh (penyerahan,
pendelegasian dan pemberian mandat).14
Menurut ijma, mewakilkan transaksi atau akad yang diperbolehkan
seperti transaksi jual beli, pembayaran hutang, perkawinan dan perceraian
adalah boleh. Akan tetapi, shalat dan sejenisnya tidak boleh diwakilkan.15
Menurut Hanafiyyah, waka>lah adalah memposisikan orang lain
sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang
diperbolehkan

secara

syar’i

dan

jelas

jenis

pekerjaannya

atau

mendelegasikan suatu persoalan kepada orang lain (wakil). Menurut
Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabillah, waka>lah adalah prosesi
14

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 231.

15

Ach. Khudori soleh, Fiqih Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi) (Jakarta: PT.Pertja,

1999), 71.
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pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan kepada orang lain
sebagai penggantinya guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam masa
hidupnya.16
Sumpah wakil atas keperwakilannya di selain soal pengadilan tidak
bisa diterima, sedang sumpah wakil atas keperwakilannya dalam masalah
hukuman dan qishas sama sekali tidak bisa diterima, di dalam maupun di
luar sidang.
Pemberian kuasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu
perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu
wewenang

(kekuasaan)

kepada

seseorang

yang

lain

untuk

menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerima dan
melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq
dalam buku Fiqih Sunah 13 mendefinisikan waka>lah sebagai
pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal
yang dapat diwakilkan.17
Pemberian kuasa ini ada yang sifatnya sukarela dan ada yang
sifatnya profit, dengan pemberian semacam upah/fee kepada pihak yang
menerima kuasa. Namun dalam praktik biasanya pemberian kuasa
dilaksanakan dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.18

16Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

239.
17

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2010), 147.
18
Ibid., 148.
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2. Dasar Hukum Perwakilan dan Kuasa
Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah alQuran yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi (Surat Al-Kahfi) ayat 19
sebagai berikut:19

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya
diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka:
“Sudah berapa lamakah kamu di disini?”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan
kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka
suruhlah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang
perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah
sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.”
Pada masa Rasulullah SAW juga pernah terjadi pemberian kuasa
kepada sahabatnya, antara lain:
a. Pemberian kuasa untuk mengawini
b. Pemberian kuasa membayar hutang dan memeliharanya

19

Al-Qur’an, 18: 19.
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Disamping itu juga telah terdapat kesepakatan (ijma’) dari kaum
muslimin untuk memperbolehkannya setiap muslim melakukan akad atau
perjanjian waka>lah. Akad waka>lah termasuk jenis ta’awun (tolong
menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan dalam
al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Rukun dan Syarat Perwakilan dan Kuasa
Sebagaimana perbuatan hukum yang lain, agar tercapainya suatu
keabsahan maka ditentukan pula dalam waka>lah suatu rukun.
Adapun rukun waka>lah ada 4 yaitu:20
a. Muwakkil
Seorang muwakkil adalah orang yang memberikan kuasa
kepada seseorang untuk melakukan suatu atas nama dirinya.
Adapun syarat muwakkil itu sendiri haruslah sah untuk
melakukan sesuatu (hal yang dikuasakan) untuk dirinya sendiri.
Dengan demikian istri bisa mewakilkan hal tersebut kepada
seseorang baik laki-laki ataupun perempuan..
Dari pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa orang
yang tidak diperkenankan melakukan sesuatu maka akad
waka>lah tersebut tidak sah. Jika seseorang tidak dapat
melaksanakan sesuatu untuk dirinya sendiri, bagaimana orang
lain bisa melakukan untuknya , dalam artian orang yang

20

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: UII Press, 2004), 84.

38

menjadi wakil itupun tidak berhak melakukan perbuatan
tersebut.
b. Wakil
Syarat seseorang agar bisa bertindak sebagai wakil adalah
sama dengan syarat muwakkil, yaitu sahnya sesuatu yang akan
dilakukannya sebagai wakil untuk dirinya sendiri. Jika syarat
itu tidak bisa ia penuhi maka dia tidak berhak menjadi wakil.
Dasar syarat ini dengan mempertimbangkan kuasa seseorang
untuk melakukan sesuatu itu lebih kuat untuk dirinya sendiri
daripada melakukan untuk orang lain.
Ditambahkan lagi bahwa untuk menentukan secara jelas
siapa yang menjadi wakil, dijelaskan tidak diperbolehkan
menunjuk wakil secara umum tanpa ditentukan secara khusus.
c. Muwakal Fih
Disebutkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi
dalam muwakal fih. Pertama, muwakal fih adalah benar-benar
milik muwakkil, sesuatu yang diwakilkan kepada seseorang itu
murni hak dan miliknya bukan milik selain muwakkil.
Sehingga apabila muwakkil mewakilkan untuk menjual barang
yang akan dimilikinya atau mnjatuhkan talak pada perempuan
yang akan dinikahinya maka waka>lah tersebut dianggap tidak
sah.Kedua, dapat dilakukan penggantian subyek, hal ini
dimaksudkan bahwa sesuatu yang akan diwakilkan itu dapat
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dilakukan oleh orang lain dengan pelimpahan kuasa. Hal-hal
yang

lazim

untuk

diwakilkan

adalah

dalam

masalah

mu’amalah, tidak sah mewakilkan ibadah kepada orang lain.
d. Sighat
Sighat adalah akad yang diucapkan muwakkil kepada wakil.21
Dalam waka>lah ini tidak disyaratkan adanya qabul, tetapi
yang menjadi persyaratan adalah adanya ijab. Muwakkil
haruslah mengucapkan lafaz yang mencerminkan kerelaan dia
untuk memberikan kuasa kepada wakil. Adapun qabul dalam
masalah ini tidak disyaratkan.
Dalam waka>lah tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan
tetapi sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu. Oleh
karena itu, ijab qabul dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.
Ijab qabul secara tertulis yaitu dengan suatu akta, baik itu akta otentik
maupun akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh
atau di hadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan
adalah akta yang dibuat oleh para pihak secara mandiri. Perbedaan di
antara keduanya terletak pada kekuatan pembuktian yang sempurna,
sedangkan pada akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna melainkan tergantung penilaian hakim.

21

Ibid., 68.
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Adapun akta yang dibuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
oleh para pihak, yaitu:22
a. Syarat bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa
Bahwa kedua-duanya harus telah memiliki kewenangan bertindak (cakap
secara hukum), yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal, atau tidak
ditaruh di bawah pengampuan.
b. Hal-hal yang boleh dikuasakan
Hal-hal yang boleh dikuasakan adalah perbuatan yang diketahui
oleh penerima kuasa dan dapat dikuasakan. Dalam Islam tidak semua
dapat dikuasakan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada
Allah SWT. Sebagai contohnya adalah perbuatan yang menyangkut
amaliah ibadah, kecuali dalam ibadah haji. Itupun jika jamaah yang
bersangkutan karena kekuatan fisiknya benar-benar tidak sanggup untuk
menjalankan salah satu ritual ibadah.
Akad waka>lah sah dengan cara tanjiz, ta’liq dan atau dipautkan
dengan masa yang akan datang. Ia pun sah dengan ditentukan waktunya,
atau dengan kerja tertentu. Secara tanjiz tampak dalam ucapan atau
klausul.

4. Bentuk-Bentuk Pemberian Kuasa
Pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan suatu
perbuatan hukum, dewasa ini dilakukan di hampir semua kegiatan dengan
22

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22.
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skala yang semakin rumit. Namun secara umum mengenai perjanjian
pemberian kuasa ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:23
a. Kuasa Umum
Ini merupakan pemberian kuasa kepada orang lain yang
dirumuskan dengan kata-kata yang umum, meliputi segala
kepentingan. Dalam kuasa umum ini menurut Subekti, hanya
meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (beheer), sehingga
tidak pada hal-hal yang sifatnya mengalihkan atau membebani
hak (beschikking).
b. Kuasa Khusus
Kuasa khusus akan diberikan untuk hal-hal yang sifatnya
khusus, sehingga dalam surat kuasa itu harus dicantumkan
kata-kata “kuasa khusus”. Adapun perbuatan yang harus
didasarkan pada surat kuasa khusus antara lain adalah:
mengajukan perkara ke pengadilan, serta pemindahtanganan
barang (menjual, menghibahkan, mewakafkan).
Kedua macam bentuk pemberian kuasa ini, dalam Islam juga
dapat dialihkan kepada pihak lain atau dilakukan kuasa subtitusi. Hal
ini diperbolehkan sepanjang dalam pemberian kuasa yang pertama
dijelaskan secara tegas bahwa penerima kuasa mempunyai hak untuk
memberikan kuasa kepada pihak lain. Apabila kuasa subtitusi
23

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: UII Press, 2004), 85.
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dilakukan tanpa didasarkan pada kebolehan sebagaimana yang
tercantum di dalam surat kuasa semula, berarti bahwa penerima kuasa
telah melakukan urusan yang di luar kewenangannya. Dalam hal
terjadi yang demikian, maka konsekuensi yuridisnya adalah berupa
tanggung jawab mengganti kerugian apabila yang dilakukan kuasa
subtitusi menimbulkan kerugian, bahkan perbuatan yang dilakukan
oleh penerima kuasa semula adalah tidak sah. Dengan demikian dapat
dikatakan secara singkat bahwa dalam pemberian kuasa subtitusi yang
bertanggungjawab kepada pemberi kuasa adalah penerima kuasa yang
pertama.
5. Berakhirnya Kuasa
Pemberian kuasa tidak akan berlangsung selamanya, karena
biasanya telah ditemukan limit waktu atau term-term yang menjadi sebab
berakhirnya perjanjian pemberian kuasa ini. Dengan demikian pemberian
kuasa akan berakhir dalam hal terjadi kondisi atau keadaan sebagai
berikut:24
a. Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, atau menjadi
tidak waras. Karena dengan terjadi hal yang demikian berarti
syarat sahnya perjanjian pemberian kuasa yakni hidup dan
berakal tidak terpenuhin lagi.
b. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud.

24
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2010), 152.
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c. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa.
d. Terkait dengan hal ini pengikut madzhab Hanafi berpendapat:
Bahwa wajib ia (wakil) mengetahui pemutusan. Sebelum ia
mengetahui hal itu, maka tindakannya tidak ubahnya seperti
sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

44

BAB III
IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM
PEREMPUAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun
Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan
Staatsblad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis
pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu
mempunyai 2 (dua) wilayah yurisdiksi yaitu Kabupaten dan
Kotamadya Madiun. Dan pada tahun 1988 Pengtadilan Agama Kota
Madiun dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pengadilan Agama Kota
Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
Pada awalnya Pengadilan Agama Kota Madiun bertempat di Jl.
Cokrobasonto No.2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah
hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota
Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring
Road Barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapatkan anggaran
untuk pembangunan gedung. Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya
gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi
Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru
yang terletak di Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun. Pengadilan Agama
Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun, terletak di Jl. Ring Road
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Barat No.1 Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan
Faxilame 0351-495878.
Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah
seluas 1.539 M. Pada awalnya Pengadilan Agama Kota Madiun
bertempat di Jl. Cokrobasonto No.2 Madiun dimana bangunannya
menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan
Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di
Jl. Ring Road Barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapatkan
anggaran untuk pembangunan gedung. Sejak tahun 2008 dengan
diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru
maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan
menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road Barat No.1
Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota
Madiun, terletak di Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun dengan Nomor
Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878.
Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah
seluas 1.539 M. Pada awalnya Pengadilan Agama Kota Madiun
bertempat di Jl. Cokrobasonto No.2 Madiun dimana bangunannya
menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan
Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di
Jl. Ring Road Barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapatkan
anggaran untuk pembangunan gedung. Sejak tahun 2008 dengan
diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru
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maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan
menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road Barat No.1
Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota
Madiun, terletak di Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun dengan Nomor
Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878.
Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah
seluas 1.539 M2 dengan gedung permanen ukuran 250 M2 dengan
status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara
permanen

mulai

proyek

tahun

1986/1987

dan

diresmikan

penggunaannya pada tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang
bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati
Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.
Kemudian mulai tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek tahun
1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara
(Departemen Agama seluas 1539 M2).
Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah
geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111” sampai dengan 112”
Bujur Timur dan 7”-8” Lintang Selatan dan berbatasan langsung
dengan Kabupaten Madiun, sebelah timur kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah
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hukum Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km2
terbagi menjadi 3 kecamatan (26 kelurahan) yaitu:1
a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah
penduduk pemeluk agama Islam 89%.
b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah
penduduk pemeluk agama Islam 88,5%.
c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah
penduduk pemeluk agama Islam 89%.
2.

Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Kota Madiun
Visi Pengadilan Agama Kota Madiun mengacu pada visi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan
kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya
Pengadilan Agama Kota Madiun yang agung”.
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun,
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan,
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan
Agama Kota Madiun,
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Pengadilan Agama
Kota Madiun.

1 http://www.pa.kotamadiun.go.idprofil-satuan-kerjaprofil-pengadilan. (diakses pada tanggal 20
agustus 2019 jam 13.12).
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Sedangkan motto dari Pengadilan Agama Kota Madiun
dalam memberikan pelayanan hukum yaitu:”Melayani dengan
ceria (Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, dan Akuntabel)”.
3.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun
Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi adalah hal yang
mutlak dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi
kepada

masyarakat

umumnya

dan

anggota

khususnya

untuk

mengetahui kegiatan ataupun pekerjaan yang harus dikerjakan,
berkonsultasi atau bertanggungjawab kepada siapa, sehingga proses
kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, maka diperlukan
adanya aturan pembagian tugas yang dijabarkan dalam struktur
organisasi yang berbentuk garis, wewenang, dan tanggungjawab mulai
dari pimpinan tertinggi sampai pada karyawan. Dengan adanya
struktur organisasi akan memudahkan dalam pembagian tugas dan
wewenang.
Berdasarkan Pasal 26 (1 dan 3) Undang-undang Tahun 1989
tentang Peradilan Agama disebut pada setiap pengadilan ditetapkan
adanya kepaniteraan, dan dalam melaksanakan tugasnya panitera
dibantu oleh seorang Wakil Panitera beberapa orang Panitera Muda
dan beberapa orang Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
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Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung
Republik Indonesia telah mengatur dengan Surat Keputusan Nomor
004/SK/II/1992 tentang struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah. Struktur organisasi di
Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut:
-

Ketua

-

Wakil Ketua

-

Majelis Hakim :

: Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

:-

1. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
2. Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.
3. Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.
4. Muadz Junizar, S.Ag., M.H.
5. Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
6. Wahib Latukau, S.H.I.
7. Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.
8. Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.
-

Panitera : Yomi Kurniawan, S.Ag. M.H.

-

Wakil Panitera : Drs. Agus Singgih By Arifin

-

Panmud Permohonan : Suriyana, S.H.I.

-

Panmud Gugatan : Drs. Mashudi

-

Panmud Hukum : Maksum, S.Ag.

-

Sekretaris : -
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-

Kasubag Perencanaan , IT dan Pelaporan : Ipuk Rindiastuti,
S.Kom.

-

Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Erina Fatkul Fatimah, S.H.,
M.H

-

Pranata Peradilan : -

-

Panitera Pengganti :
1. Taufik Farida, S.H.
2. Wiwin Sukristina, S.H., M.H.

-

Jurusita/Jurusita Pengganti :
1. Taufik Farida, S.H.
2. Juminem, S.H.,M.Hum.
3. Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H
4. Wiwin Sukristina, S.H., M.H.
5. Ipuk Rindiastuti, S.Kom.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Ikrar
Talak yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan
Pembacaan ikrar talak diucapkan di dalam persidangan yang
terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun1989 tentang
Peradilan Agama). Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis
hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak
karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.
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Kemudian pada pasal 70 ayat (3-6) Undang-Undang Peradilan
Agama Nomor 7 Tahun 1989 juga diterangkan bahwa:”Setelah penetapan
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menetapkan hari
sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau
wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”.
Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus
dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri
oleh istri atau kuasanya. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah
atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim
wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa
hadirnya istri atau wakilnya.
Mengenai apa yang dapat diwakilkan, dalam Fikih Islam terdapat
ketentuan terdapat ketentuan umum bahwa semua akad yang dapat
dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh diwakilkan kepada orang lain.
Dengan perkataan lain, akad atau tindakan-tindakan hukum yang
dapat dilakukan wakil tidak terbatas, seperti halnya akad atau tindakantindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang juga tidak terbatas. Akan
tetapi, wakil harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan atau batasbatas yang diberikan oleh yang mewakilkan, yang jika dilanggar
mengakibatkan tindakan-tindakannya tidak sah.
Dalam hubungannya dengan perwakilan, oleh karena yang
langsung mengadakan akad adalah wakil, hak-hak akad kembalinya
kepada wakil, bukan orang yang mewakilkan. Ketentuan tersebut berlaku
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dalam akad yang mungkin disandarkan kepada wakil sebagai yang
langsung menangani. Berbeda dengan akad yang tidak mungkin
disandarkan kepada wakil, meskipun dia yang menanganinya, misalnya
dalam akad nikah, talak tebus dan sebagainya.
Menurut hakim Ahmad Zaenal Fanani selaku ketua Pengadilan
Agama Kota Madiun, bahwa meskipun hak talak ada ditangan suami atau
pihak pemohon namun apabila berbicara integritas tugas seorang kuasa
hukum hal tersebut sah dan diperbolehkan karena mengacu pada
profesionalitas profesi seorang kuasa hukum yang tidak membedakan
antara laki-laki dan perempuan.2
Hal tersebut juga sependapat dengan hakim Wakhidah yang
menurut beliau bahwa pada dasarnya yang berhak mengikrarkan talak
adalah suami, namun apabila berhalangan baiknya menunjuk kuasa hukum
laki-laki, tetapi terkadang prinsipal tidak tahu hukumnya. Jadi menurut
beliau hal tersebut boleh karena seorang kuasa hukum perempuan dalam
pengucapan ikrar talak niatnya semata-mata untuk kliennya dan bukan
untuk dirinya sendiri.3
Tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh hakim Wahib
Latukau, yang menyatakan bahwa meskipun sebelumnya belum
menjumpai kasus ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum
perempuan, apabila hal itu terjadi menurut beliau boleh dan kondisional
2

Ahmad Zaenal Fanani, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019.

3

Wakhidah, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.
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meskipun pada dasarnya hak talak ada di tangan seorang laki-laki namun
jika dilihat dari sisi profesionalisme seorang kuasa hukum yang bertindak
atas nama klien hal tersebut dapat dikesampingkan karena dapat
meringankan penyelesaian perkara.4
Selain itu hakim Nahdiyatul Ummah menambahkan bahwa
menurut beliau seorang kuasa hukum perempuan mengikrarkan talak
tersebut sah-sah saja meskipun diketahui hak talak ada di pada seorang
suami tetapi apabila seorang suami melimpahkan kepada seorang kuasa
hukum dan kebetulan itu kuasa hukum perempuan maka yang dibicarakan
disini adalah tentang pendelegasian tugas antara seorang klien dan kuasa
hukumnya dan beralih kepada integritas profesi seorang kuasa hukum.5
Dari beberapa pendapat hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
yang membolehkan kuasa hukum mewakilkan ikrar talak kliennya,
terdapat

juga

pendapat

yang

tidak

membolehkan

seperti

yang

dikemukakan oleh hakim Syarifah Isnaeni yang menurut beliau tidak boleh
karena dapat dilogika bahwa hak talak ada ditangan laki-laki dan
jika itu diwakilkan

kepada kuasa hukum perempuan secara gender itu

sudah tidak sesuai dengan hukum Islam.6
Hakim Ulfa Fithriani juga menambahkan bahwa memang dalam
hukum positif tidak atau belum diatur secara khusus terkait hal ikrar talak
oleh kuasa
4

hukum perempuan

namun permasalahan

Wahib Latukau, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.
Nahdiyatul Ummah, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019.

5
6

Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.

tersebut
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dikembalikan lagi ke hak ikrar talak yang ada di laki-laki (suami). Jadi
menurut beliau apabila ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum
perempuan itu tidak boleh karena hak ikrar talak ada di laki-laki yaitu
suami maka harus dinisbatkan kesana apabila dikuasakan kepada kuasa
hukum yaitu yang mewakili ikrar talak di depan persidangan juga harus
laki-laki dan muslim.7
Sependapat dengan hakim Ulfa Fithriani, hakim Amni Trisnawati
mengatakan bahwa hal tersebut jelas tidak boleh karena sudah jelas yang
berhak menjatuhkan talak itu laki-laki karena hanya orang yang memiliki
hak menikahi yang bisa menjatuhkan talak atau statusnya sebagai kepala
keluarga dan pemimpin rumah tangga. Jadi apabila ikrar itu diwakilkan
juga harus dengan kuasa hukum laki-laki. 8
Selain itu dalam praktiknya apabila dilihat dari kebiasaan yang
telah berlangsung di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun, menurut
hakim Muadz Junizar yang mengucapkan ikrar talak itu dari pihak suami
dan apabila menggunakan kuasa hukum harus dilimpahkan kepada kuasa
hukum laki-laki.9
Senada dengan yang dikatakan oleh hakim Muadz Junizar, hakim
Siti Khoiriyah menambahkan bahwa status hukum dalam ikrar talak ada
pada laki-laki sehingga perempuan tidak dapat melakukan pengucapan
ikrar talak dan yang sering terjadi menghadirkan pihak prinsipal atau

7

Ulfa Fithriani, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.

8
Amni Trisnawati, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019.
9

Muadz Junizar, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019.
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mencarikan kerabat laki-laki untuk pengikraran dihadapan majelis
hakim.10
Dari 9 hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun,
terdapat 4 hakim yang memperbolehkan seorang kuasa hukum perempuan
mewakilkan ikrar talak dan ada 5 hakim yang tidak memperbolehkan ikrar
talak oleh kuasa hukum perempuan.
C. Dasar Pemikiran Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap
Ikrar Talak yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan
Seiring dengan perkembangan zaman terkait era globalisasi,
dimana tema emansipasi dan gender menjadi salah satu polemik tersendiri.
Tema emansipasi dan gender merekontruksi peran perempuan yang telah
mapan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecualib peran perempuan
dalam dunia peradilan, khususnya peradilan agama. Kini banyak ditemui
kuasa hukum dari kalangan perempuan yang beracara di peradilan.
Salah satu

kompetensi peradilan agama adalah mengenai

perceraian antara orang-orang beragama Islam atau antara orang-orang
yang menikah secara Islam. Dalam hukum materil, perkawinan dalam
agama Islam dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas dasar
putusan pengadilan. Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dirinci
bahwa “ perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan
perceraian”. Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang
menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan

10

Siti Khoiriyah, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019.
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sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki
yang menikahinya
Cerai talak merupakan permohonan seorang suami ke Pengadilan
Agama untuk mengadakan sidang guna menyelesaikan ikrar talak. Dan
apabila permohonannya telah dikabul dan penetapannya telah berkekuatan
hukum tetap maka selanjutnya pengadilan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami atau istri menghadiri
sidang ikrar. Dalam sidang ikrar talak seorang suami boleh memberi kuasa
khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak.
Talak

itu

sendiri

sebenarnya

merupakan

sesuatu

yang

diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua syarat
sebagai muwakal fih. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan
kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua
talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil
dari yang memberi kuasa, hal ini disebabkan talak bukan ibadah yang
harus dilakukan orang secara pribadi. Waka>lah dalam talak ini dianggap
sah sebagaimana disahkan juga waka>lah lain dalam muamalah seperti
jual-beli, hibah. Nikah, dan lain sebagainya.
Terkait dengan ketentuan perwakilan dalam ikrar talak, beberapa
hakim mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan
masing-masing hakim melihat aturan fikih dari sudut pandang yang
berbeda. Sehingga dalam praktiknya di lingkungan peradilan agama yang
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satu dan yang lainnya pun berbeda sesuai pemahaman hakim dan
kebiasaan yang telah berlangsung di lingkungan peradilan tersebut.
Dalam hasil wawancara dengan majelis hakim di Pengadilan
Agama Kota Madiun, sebagian hakim tidak memperbolehkan seperti yang
telah disampaikan oleh hakim Muadz Junizar bahwa mengacu pada
pendapat para ulama yang tidak memperbolehkan dan juga dari kebiasaan
yang telah terjadi selama ini dalam proses persidangan cerai talak di
Pengadilan Agama Kota bahwasannya kuasa hukum perempuan akan
melakukan kuasa subsitusi atau menghadirkan prinsipal dalam sidang ikrar
talak. 11
Hal tersebut juga dibenarkan oleh pernyataan hakim Syarifah
Isnaeni terkait dasar pertimbangan tidak memperbolehkan ikrar talak
diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan yaitu sesuai perkembangan
fikih klasik yang dimana pengucapan ikrar talak itu laki-laki wakilnya pun
harus laki-laki bahkan dalam sidang pun harus ada hakim laki-laki. 12
Ketidakbolehan tersebut juga diperkuat dengan argumen dari
hakim Ulfa Fithriani dimana beliau menjelaskan bahwa ikrar itu nilainya
ibadah bukan lagi sekedar pelaksanaan administrasi atau eksekusi biasa.
Adapun karena nilainya ibadah harus dilaksanakan sesuai syar’inya. 13
Hakim Amni Trisnawati mengungkapkan dasar ketidakbolehannya
ialah karena laki-laki yang mempunyai hak menikahi. Oleh karena itu,
hanya orang yang memiliki hak menikahi yang bisa menjatuhkan talak
11
Muadz Junizar, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.
12
13

Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.
Ulfa Fithriani, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019
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atau yang statusnya sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah
tangga.14
Sependapat dengan hakim Amni trisnawati, hakim Siti Khoiriyah
mengatakan jika selain mengacu pada pendapat ulama, juga melihat
praktiknya di lingkungan peradilan selama ini.15
Selain itu sebagian lagi majelis hakim di Pengadilan Agama Kota
Madiun juga memperbolehkan seorang kuasa hukum perempuan
mewakilkan ikrar talak kliennya seperti yang telah dijelaskan oleh hakim
Ahmad Zaenal Fanani selaku ketua Pengadilan Agama Kota Madiun,
bahwa meskipun hak talak ada ditangan suami atau pihak pemohon namun
apabila berbicara integritas tugas seorang kuasa hukum hal tersebut sah
dan diperbolehkan karena mengacu pada profesionalitas profesi seorang
kuasa hukum yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan
serta dilihat dari kualifikasi kuasa hukum yang menangani perkara itu
dianggap cakap atau tidak dan seorang kuasa hukum tidak lagi dilihat
statusnya baik itu laki-laki ataupun perempuan harus membekali dirinya
dengan surat kuasa istimewa untuk dapat membacakan ikrar talak di depan
persidangan.16
Hakim Nahdiyatul Ummah menjelaskan kebolehannya karena
kedudukan seorang kuasa hukum dalam menangani perkara kliennya tidak
menggeser kedudukan kliennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
14
15

16

Amni Trisnawati, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019
Siti Khoiriyah, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019.
Ahmad Zaebal Fanani, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.
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dalam kasus ikrar talak ini seorang kuasa hukum perempuan hanya
mengambil peran sebagai kuasa hukum yang didasarkan pada intgritas
prosfesionalitas seorang kuasa hukum. Jadi kalaupun seorang kuasa
hukum perempuan mengucapkan ikrar talak, itu bertindak atas nama
kliennya.17
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan argumen dari hakim
Wakhidah dimana beliau berpendapat seorang kuasa hukum perempuan
dalam pengucapan ikrar talak niatnya semata-mata untuk kliennya dan
bukan untuk dirinya sendiri. Namun, Karena memang dalam undangundang advokat maupun undang-undang peradilan agama tidak ada
ketentuan khusus yang mengatur tentang ikrar talak apabila diwakilkan
kepada kuasa hukum perempuan, hal itu dikembalikan lagi kepada
pemahaman masing-masing hakim dan juga kebiasaan yang berlaku dalam
praktiknya di pengadilan.18
Sependapat dengan pernyataan hakim Wakhidah, hakim Wahib
Latukau menjelaskan meskipun pada dasarnya hak talak ada di tangan
seorang laki-laki namun jika kita melihat sisi profesionalisme seorang
kuasa hukum yang bertindak atas nama klien hal tersebut dapat
dikesampingkan.19

17 Nahdiyatul Ummah, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Mei 2019.
18

19

Wakhidah, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.
Wahib Latukau, Hasil Wawancara, Madiun. 28 Mei 2019.
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BAB IV
LARANGAN TERHADAP IKRAR TALAK YANG DIWAKILKAN
KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN
A. Analisis Fiqh Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Kota Madiun Terhadap Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada
Kuasa Hukum Perempuan
Pernikahan adalah bentuk muamalah yang diatur secara terperinci
dalam Hukum Islam. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan
bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam khazanah fikih, hak
untuk mentalak hanya dimiliki oleh suami. Hal ini menurut al-Zuhaili
disebabkan oleh dua hal, pertama pada umumnya secara psikologis wanita
lebih mengedapankan perasaan, sedangkan perasaan wanita cukup lembut
sehingga apabila wanita mempunyai hak talak ia akan mudah
mengucapkannya meskipun hanya dengan sebab yang sepele atau alasan
yang tidak signifikan. Kedua, kaum laki-laki dalam hal ini adalah suami
mempunyai tanggung jawab yang besar mulai dari mahar, nafkah pada
waktu ‘iddah dan lain-lain.
Dalam perundang-undangan negara Indonesia permohonan talak
dengan alasan apapun harus diajukan ke pengadilan serta harus diucapkan
di depan persidangan. Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak
adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk
menjatuhkan talak melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Hal
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ini dapat ditempuh melalui usaha suami ataupun atas keinginannya seperti
melimpahkannya kepada seorang wakil.
Talak itu sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk
diwakilkan karena telah memenuhi unsur dua syarat sebagai muwakal fih.
Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami
yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua, talak ini
memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari
yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus
dilakukan orang secara pribadi. Pokok permasalahan dalam ikrar talak
yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan adalah dengan melihat
kredibilitas wakil itu sendiri.
Dalam pandangan fikih terdapat beberapa perbedaan mengenai
adanya waka>lah dalam talak. Tidak sedikit pula yang memperbolehkan
waka>lah tersebut karena dengan mengambil syarat yang ada pada
muwakal fih, talak sudah memenuhi syarat tersebut baik mengenai
dimiliki oleh pemberi kuasa ataupun layak untuk dikuasakan. Seperti
halnya nikah yang bisa diwakilkan, maka talak juga bisa untuk diwakilkan.
Dalam perundang-undangan di negara Indonesia permohonan talak
dengan alasan apapun harus diajukan ke Pengadilan Agama serta harus
diucapkan di depan persidangan. Pada dasarnya kekuasaan dalam
menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi
suami untuk menjatuhkan talak melalui orang lain yang bertindak atas
nama suami. Hal ini dapat dilakukan karena ada suatu alasan tertentu
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seperti adanya keterbatasan tentang pengetahuan dalam hal prosedur atau
yang lainnya sehingga jalan yang dapat ditempuh adalah melalui
melimpahkannya kepada seorang wakil atau dalam islam disebut juga
dengan wakalah. Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Kota
Madiun, sebagian majelis hakim ada yang menolak seseorang kuasa
hukum perempuan sebagai wakil dari suami dalam mengucapkan ikrar
talak dan ada sebagian juga hakim yang membolehkannya.
Adapun hakim yang membolehkan ikrar talak yang diwakilkan
kepada kuasa hukum wanita menurut fikih adalah hanya didasarkan sesuai
pada rukun dan syarat wakalah saja yakni telah terpenuhinya muwakkil
sebagai orang yang memberikan kuasa yakni suami yang mempunyai hak
talak, kemudian wakil sebagai orang yang diberi kuasa yakni perempuan
yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari suami dan muwakal fiih yakni
sesuatu yang benar-benar hak milik dari muwakkil yaitu istri sah yang
akan ditalak serta sighat atau biasa disebut dengan surat kuasa. Hal ini
sama dengan pendapat dari madzhab Hanafiya bahwa pelimpahan kuasa
dalam pengucapan ikrar talak itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri
atau orang lain. Sedangkan mazhab Hanabilah mengatakan bahwa siapa
yang dianggap sah talaknya maka dengan itu sah pula ia mewakili
seseorang. Ketika suami mewakilkan kepada seorang perempuan untuk
menjatukan talak, maka perwakilan itu dianggap sah menjatuhkan talak
baik itu untuk dirinya sendiri sebagai istri atau menjatuhkan talak kepada
orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat Hanafiyah dan
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Hanabilah memperbolehkan perempuan menjadi wakil dalam talak begitu
juga dalam pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan.
Kemudian hakim yang berpendapat tidak memperbolehkan ikrar
talak diwakilkan oleh kuasa hukum wanita menurut fikih adalah
didasarkan lagi pada pokok kewenangan dalam pengucapan ikrar talak
yakni adalah hak dari suami atau pihak laki-laki sedangan wanita dalam
hal talak tidak mempunyai kewenangan apa-apa, sehingga berkali-kalipun
wanita berbicara talak maka tidak akan timbul hukum sama sekali.
Berbeda dengan suami yang jika 1 kali saja ucapan talak keluar maka akan
jatuh dan menimbulkan hukum baru. Seperti pada pendpat dari kalangan
jumhur seperti Syafi’I, Maliki, Zahiri yang berpendapat bahwa talak itu
berada di tangan suami dan dialah yang berhak menjatuhkannya. Kalaupun
ingin hendak diwakilkan maka dianjurkan taukil pada kuasa hukum lakilaki bukan perempuan.
Mengenai problematika ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa
hukum perempuan, penulis menganalisa bahwa aturan pelaksanaan ikrar
talak dalam perspektif fikih tidak ada persyaratan harus diwakilkan oleh
laki-laki dalam artian tidak harus sepadan dengan orang yang diwakilkan
melainkan didasarkan pada kemampuan intelektualitas, integritas dan
profesionalitas yang dimiliki oleh seorang wakil ataupun seorang kuasa
hukum. Dengan demikian ikrar talak yang diwakilkan kepada orang lain
ataupun kuasa hukum menurut tinjauan fikih boleh atau sah dan tidak
harus sepadan dengan yang diwakilkan baik itu kuasa hukum laki-laki
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maupun kuasa hukum perempuan, sehingga ikrar talak yang bisa
dikategorikan sebagai urusan muamalah bisa dibenarkan dengan
didasarkan pada kaidah bahwa asal hukum dari sesuatu itu boleh selama
tidak ada ayat yang melarangnya.
B. Analisis Dasar Pemikiran Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
Terhadap Ikrar Talak yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum
Perempuan
Terkait ketentuan perwakilan dalam ikrar talak, beberapa hakim
mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masingmasing hakim melihat aturan fikih dari sudut pandang yang berbeda-beda.
Sehingga dalam praktiknya di lingkungan peradilan agama yang satu
dengan yang lainnya berbeda sesuai pemahaman hakim dan kebiasaan
yang telah berlangsung di lingkungan peradilan tersebut.
Adapun dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim yang
membolehkan ikrar talak diwakilkan oleh kuasa hukum wanita menurut
fikih adalah sesuai dalam ketentuan dalam Al-Qur’an surah Al-Kahfi ayat
19 yakni perihal wakalah yang telah memenuhi unsur dan syarat.
Kemudian kebolehan ini juga didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 2
tentang tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan dan
ketakwaan. Hal ini boleh karena adanya kebutuhan atau hajah
sebagaimana kebolehan mewakilkan dalam akad jual beli dan nikah yakni
karena adanya hajah, sehingga perwakilan ini dianalogikan atau
diqiyaskan dengan kebolehan dalam akad jual beli. Kemudian kebolehan
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ini didasarkan sebagai profesionalitas kuasa hukum terhadap klien, karena
dalam alah satu syarat dalam wakalah yakni wakil merupakan orang yang
paham dan cakap dalam pngetahuannya terhadap muwakkal fih atau objek
yang diwakilkan. Selain itu hal ini dibolehkan karena kuaa hukum hanya
mengulang pernyataan dari suami tanpa mengambil peran alih dari seorang
suami yang menceraikan istrinya. Hal ini sesuai dengan tinjauan fikih
dalam konteks waka>lah dimana telah dijelaskan tentang syarat dan
rukun waka>lah yang mana di dalam syarat seorang wakil tersebut tidak
disebutkan apakah harus laki-laki atau perempuan. Maka dari itu jika
syarat dan rukun telah terpenuhi, maka boleh-boleh saja seorang kuasa
hukum perempuan menjadi ikrar talak.
Sedangan dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim yang tidak
membolehkan ikrar talak diwakilkan oleh kuasa hukum wanita menurut
fikih adalah ikrar talak dengan memberikan waka>lah kepada wakil tetap
diperbolehkan akan tetapi disini wakil dispesifikan kepada kuasa hukum
laki-laki bukan perempuan. Hal ini didasarkan pada ketentuan darin AlQur’an surah An-Nisaa’ ayat 34 bahwa hak untuk mentalak adalah kuasa
penuh dari pihak suami atau laki-laki jadi apabila ingin mewakilkan dalam
pengucapan ikrar talak maka harus kepada wakil laki-laki juga. Kalaupun
memilih kuasa hukum perempuan dalam hal penyelesaian perkara
perceraian maka ketika ikrar harus disubstitusikan pada kuasa hukum lakilaki. Disini kuasa hukum atau penerima kuasa bertindak atas nama
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pemberi kuasa dan tidak boleh bertindak melebihi hak dan wewenang
yang diberikan oleh pemberi kuasa bukan atas dirinya sendiri.

65

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Mengenai ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan
sebagian

hakim

Pengadilan

Agama

Kota

Madiun

yang

memperbolehkan hanya didasarkan sesuai pada rukun dan syarat
wakalah yang telah terpenuhi. Sedangkan sebagian hakim Pengadilan
Agama Kota Madiun yang tidak memperbolehkan didasarkan lagi pada
pokok kewenangan dalam pengucapan ikrar talak yakni adalah hak
dari suami atau pihak laki-laki sedangan wanita dalam hal talak tidak
mempunyai kewenangan apa-apa.
2. Sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang tidak
memperbolehkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum
perempuan mengacu pada ketentuan dalam hukum Islam seperti dalam
surat An-Nisaa’ ayat 34 yang pada intinya hak untuk mengucapkan
ikrar talak itu sepenuhnya ada pada laki-laki. Sedangkan sebagian
hakim yang memperbolehkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa
hukum perempuan yaitu mengacu pada Surat Al-Kahfi ayat 19 tentang
kebolehan pemberian kuasa dan integritas dari seorang kuasa hukum
dalam menjalankan profesinya.
B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, berikut ini penulis
kemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :
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1. Diharapkan agar hakim Pengadilan Agama khususnya lebih fleksibel
terhadap kuasa hukum perempuan dalam mengucapkan ikrar talak di
persidangan mengingat ikrar talak yang bisa dikategorikan sebagai
urusan muamalah bisa dibenarkan dengan didasarkan pada kaidah
bahwsa asal hukum dari sesuatu itu boleh selama tidak ada ayat yang
melarangnya.
2. Diharapkan penelitian tentang ikrar talak yang diwakilkan kepada
kuasa hukum perempuan dapat disempurnakan dengan mengadakan
penelitian lebih lanjut dari segi lain, sehingga dapat memberikan
gambaran yang lengkap dalam hal sidang pengucapan ikrar talak oleh
kuasa hukum perempuan.
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